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 األعزاء: DPSمجتمع مدارس 
 

نود أن نعبر عن امتنانا لقادة المدارس والتربويون الذين دعموا تالميذنا خالل وقت المشاعر القوية. في مجتمعنا 
تلميذ تقريًبا، ندرك أن العديد من التالميذ وعوائلهم يواجهون صعوبة مع أسئلة  90000المتنوع والذي يتكون من 

وأمور تثير القلق ومخاوف شخصية مكثفة حول تأثير االنتخابات. إن مهمتنا األساسية هي التأكد من مدراسنا أماكن 
آمنة حيث أن عرق وأصل وديانة وحالة هجرة التلميذ ال تخلق أي معوقات لتعليم التلميذ. لتساهم في مساعدة هذه 

ما يتعلق بحالة الهجرة والتزامنا بحماية التالميذ من التمييز المهمة، نريد أن نشارككم األجوبة لألسئلة التالية في
 والتحرش.

 
 تمت إجابة أسئلتكم:

 
 س: ما هو تأثير حالة الهجرة غير الموثقة على تعليم طفلي؟

ال شيء! لدى التالميذ حق دستوري في الحصول على إمكانية وصول متساوية للتعليم بغض النظر عن  ج:
أو حالة أولياء أمورهم. ال يمكن أخذ هذا الحق من قبل الرئيس أو الوالية المجالس  حالة الهجرة الخاصة بهم

 التشريعية الفيدرالية.
 

 س: هل تسأل مدارس دنفر العامة عن حالة الهجرة الخاصة بالتلميذ عندما يقوم بالتسجيل؟
ملزمة بقبول التالميذ بغض النظر عن حالة  DPSكال، المناطق التعليمية للمدارس العامة مثل مدارس   ج:

 الهجرة الخاصة بهم وبدون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الموطن األصلي.
 

س:  هل ستشارك المنطقة التعليمية للمدرسة يوًما ما حالة الهجرة الخاصة بتلميذنا مع مسؤولي الهجرة 
 الفيدراليين؟
على حالة الهجرة الخاصة بالتالميذ عندما يتم تسجيلهم. مع ذلك،  كما نوهنا في األعلى، نحن ال نسأل  ج:

المواطنة  مع خدماتإذا أصبحنا على علم بعدم توفر حالة هجرة للتلميذ، سوف لم نشارك هذه المعلومات 
 (. USCISوالهجرة في الواليات المتحدة )

 
ة للتمييز أو التحرش بسبب عرقهم أو س:  ماذا تفعل مدارس دنفر العامة لضمان عدم تعرض أي تلميذ أو عائل

 أو موطنهم األصلي؟ ديانتهمأصلهم أو 
إنها واحدة من قيمنا األساسية. لدينا سياسات  -بشدة في ضمان توفر العدالة  DPSتعتقد مدارس   ج:

موضوعة التي توصي بعدم التمييز أو التحرش لتالميذنا أو عوائلنا أو موظفينا على أساس العرق أو األصل 
 أو الديانة أو الموطن األصلي والعديد من الفئات األخرى.  

 
 س:  ما الذي يجب أن أفعله إذا شعرت بأنني ضحية التمييز أو التحرش؟

اإلبالغ عن ذلك السلوك فوًرا إلى المشرف في العمل أو قائد المدرسة أو المدير العام. يمكن رفع  يرجى  ج:
(. نحن نأخذ اهن)اضغط  ACالشكاوى والمخاوف باستخدام االستمارات واإلجراءات في سياسة المجلس 

 بجدية عالية ليتسنى لنا التأكد من أن مدارسنا مستمرة في أن تكون أماكن آمنة.   الشكاوىهذه 
 

 س:  ما هو التأثير المباشر لالنتخابات علّي وعلى عائلتي إذا لم يكون لدينا حالة هجرة قانونية؟

http://www.boarddocs.com/co/dpsk12/Board.nsf/goto?open&id=9Q7RC66CBFFD


سوف لن يكون هناك تغييرات على قوانين الهجرة قبل أن يبدأ الرئيس القادم مهام منصبه في يناير  ج:
. وحتى ذلك الحين، تم تمرير قوانين الهجرة من قبل السلطة التشريعية وليس هناك طريقة مؤكدة 2017

 لمعرفة إذا أن السلطة التشريعية ستفعل أي تغييرات على قوانين الهجرة أم ال. 
 

 ؟(DACA)س: ماذا لو كنت مستفيد من نظام اإلجراء المؤجل الخاص بالطفولة 
( على نظام من قبل الرئيس. يمكن أن يختار الرئيس DACAج:  يستند اإلجراء المؤجل الخاص بالطفولة )

خذ باالعتبار ترتيب موعد مع محامي هجرة  DACAالجديد إلغاء هذا النظام. إذا كنت مستفيد من نظام 
لتحديد فيما إذا كان لك الحق في الوصول إلى شكل أفضل لحالة الهجرة. يمكن إيجاد معلومات إضافية اآلن 

 هنا
 -Immigration-content/uploads/ILRC-https://www.dpsk12.org/wp

Information.pdf 
 

 س: ما الذي يجب أن أقوم به إذا كنت أريد أن افهم حقوق الهجرة الخاصة بي؟
الهجرة فقط تزويدكم بنصيحة دقيقة حول حالة الهجرة وكيف يمكنكم السعي للحصول  لمحامينيمكن   ج:

 notariosعلى أي حقوق قانونية قد تكون متوفرة لكم.  من أجل حمايتك، يرجى عدم البحث عن نصيحة من 
محامي هجرة مرخصين. يمكن إيجاد قائمة بالموارد المتوفرة هنا أو اآلخرين والذين ليس 

Resources.pdf-content/uploads/Immigration-ww.dpsk12.org/wphttps://w [ 
)باللغة  هنا)باللغة اإلنجليزية( أو  هناكما يمكنكم إيجاد محامو هجرة من اتحاد محامين الهجرة األمريكي 

 اإلسبانية(.
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